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Till: Föreningsstämman Båleröd samfällighet.
Från: Styrelsen. 

Kassör-funktionen. Förslag att köpa redovisningstjänster.
Utgångspunkt. 

Styrelsen skickade nedanstående information till samfälligheten den 17:e februari 2022:
”Viktigt!
Eftersom föreningens kassör avgår i april, behöver vi få någon annan att ställa upp. Om vi ska hyra in en kassör 
från någon firma för hela kassörarbetet, blir detta en stor kostnad för föreningen.
Vi efterhör därför om någon av medlemmarna kan tänka sig uppdraget. 
Man kan även tänka sig att dela upp kassörarbetet, så att en medlem tar hand om löpande fakturering och 
betalningar av räkningar och att vi köper tjänst utifrån för resten av arbetet.”  

Ovannämnda resulterade i att styrelsen kontaktade/blev kontaktad av totalt 4 förenings-medlemmar för att 
diskutera ett möjligt kassörarbete för föreningen. Alla hade mer eller mindre kunskap/erfarenhet inom 
området redovisning och var i högsta grad intressanta för styrelsen till uppgifterna.
I perioden 22:e februari till 27:e februari diskuterade styrelsen möjligheten för att en av omtalade 
medlemmar kunde påta sig hela eller delar av kassöruppgifterna.

Styrelsen mötte stor välvilja från omtalade medlemmar till att göra en insats/ta ett tag för föreningen men det
ändade likväl med att alla måste säga ”nej” av olika skäl, - något styrelsen absolut respekterar. 

Alternativ köpa redovisningstjänster.  

När ovannämnda alternativ inte lyckades, blev det aktuellt att prova alternativen ”köpa” redovisningstjänster
Styrelsen utformade ett underlag, med uppgifter om föreningen, som kunde vara en basis för att 
redovisningsfirmor kunde ge en offert i förhållande till de uppgifter som Båleröd samfällighetsförening har 
behov för.
I perioden 1:e mars till 23:e mars kontaktade styrelsen 6 olika redovisningsfirmor angående möjligheten att 
utföra redovisningstjänster till föreningen. 
Resultatet blev:

 1 firma levererade uppgifter om timpris för aktuella redovisningstjänster.
 1 firma levererade ”en typ offert med timpris” på redovisningstjänsterna. 
 1 firma meddelade att det kunde vara av intresse, men föreningen borde helst utföra ”löpande 

bokföring” själv.
 1 firma levererade offert på de tjänster samfälligheten efterfrågade.

Styrelsen valde att gå vidare med sistnämnda firma/offert och genomförde ett avklarande möte med firman 
1:e april.
Resultatet av detta blir att styrelsen diskuterar saken i styrelsemöte 5:e april och beslutade att lägga fram 
förslag om att köpa redovisningstjänster.

Förslag köpa redovisningstjänster.  

1. Redovisningsfirma: Aspia AB

2. Avtalsperiod:  
 Från 2022-05-01.
 Till   2023-04-30.
 Eventuell avtalsförlängning/avslut skall avtalas senast 2023-03-31
 Föreningsstämman ger tillstånd att om nödvändigt förlänga avtalet efter 2023-05-01.



 

3. Avtalets omfattning: 
 A. ”Löpande” bokföring.
 B. Avstämning.
 C. Rapportering.
 D. Bokslut och årsredovisning.

Revision utförs med interna resurser/medlem i Båleröd samfällighetsförening.

4. Arvode. 

 A, B och C utförs på ”löpande räkning” och betalas efterkottsvis och som löpande månadsarvode.
  Offert har uppgett följande ”intervall” för arvode: kronor 2 500 – 4 000 SEK.
  (3 125 – 5 000 SEK inkl. moms)

              ”Löpande” räkning betyder att arvodet beräknas efter faktisk arbetstid som har       
              gått åt. Det kan medföra att månadsarvodet blir mindre än kronor 3 125 men inte 
              större än kronor 5 000 inkl. moms.

 D faktureras årsvis i efterskott med följande ”intervall" för arvode: 
  Kronor 9 000 – 11 500. (11 250 – 14 062 SEK inkl. moms)

              ”Löpande” räkning betyder att arvodet beräknas efter faktisk arbetstid som har       
              gått åt. Det kan medföra att månadsarvodet blir mindre än kronor 11 250 men  
              inte större än kronor 14 062 inkl. moms.
                                                   -----------------------------
Årskostnaden är beräknat till kronor 48 750 – 74 000 inkl. mervärdeskatt/moms.
Arvode skall beräknas efter faktisk arbetstid, som går åt, och kan medföra att kostnaderna blir lägre än 
kronor 48 750.
Styrelsen har i budgeten för 2022 budgeterat med kronor 55 000 baserat på att föreningen beslutar att köpa 
redovisningstjänsterna.  

5. Styrelsens del i arbetet.

Styrelsen vill i konstitueringen av ny styrelse efter stämman, besluta två firmatecknare som också blir 
”kontaktpersoner ekonomi” och vill i samarbete med Aspia godkänna/signera alla fakturor och påföra 
belastande konto.
I tillägg vill firmatecknarna ordna all utbetalning i föreningens bank.
Ordningen med två ”kontaktpersoner” skall säkra kontinuitet i styrelsens redovisningsarbete.

6. Förslag till beslut i föreningsstämman. 

A. Ger accept till att det ingås avtal med Aspia om utförande av redovisningstjänster.

B. Avtalet gäller för perioden 2022-05-01 till 2023-04-30.

C. Föreningsstämman ger tillstånd till att, om nödvändig, förlänga avtalet.


